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I. Vývoj původce fondu

Kampelička, spořitelní a záložní spolek pro Sulislav a okolí, zapsané společenstvo s
ručením  neobmezeným  vznikl  22.  září  1945,  a  to  podle  zákona  č.   70/1873  ř.  z.  o
společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství. Na I. valné hromadě došlo k volbě
orgánů  kampeličky.  Tvořily je:  představenstvo,  pokladník   a dozorčí  rada. Na této valné
hromadě  byly rovněž  jednomyslně  schváleny stanovy jimiž  se  kampelička řídila.  Obvod
působnosti kampeličky tvořily obce Sulislav, Sytno, Svinná, Vranov, Butov, Pňovany, Úlice a
Lhota  u  Stříbra  (na  počátku  roku  1946,  po  intervenci  Svazu  zemědělských  družstev  v
Čechách, vypuštěny obce Pňovany a Úlice spadající pod kampeličku v Jezné). 

K oficiálnímu potvrzení zřízení peněžního ústavu došlo dopisem ministerstva financí ze
dne 27. března roku 1946, kterým povolilo podle § 6, odst. 1, písm. a) vládního nařízení č.
113/1941 Sb. zřízení peněžního ústavu v Sulislavi pod firmou tohoto znění: „Kampelička,
spořitelní a záložní spolek v Sulislavi, zapsané společenstvo s neobmezeným ručením“. 

Počínaje  dnem  potvrzení  se  činnost  kampeličky  rozběhla  naplno.  Předně  došlo  k
likvidaci  tzv.  „Spořitelního  a  záložního  spolku,  dř.  Spar–  und  Darlehenskassen–  Verein,
zapsaného  společenstva  s  ručením  neobmezeným“.  Zavedla  se  pravidelná  setkávání
vrcholných orgánů finančního ústavu a docházelo k přijímání nových členů. 

Kampelička,  jakožto  pokračovatel  českého  spořitelního  a  záložního  spolku  před
obdobím  okupace,   rovněž  úspěšně  uplatnila  restituční  nároky  na  bývalé  Raiffeisenově
záložně s níž byla přinucena v roce 1943 splynout. Úspěšné nárokování těchto požadavků lze
přičítat tomu, že na založení nově utvořené kampeličky měli největší podíl zejména bývalí
členové spořitelního spolku. 

Výnosem ministerstva financí č. j. 205.432/48–III/7 ze dne 2. října 1948, podle zákona
č.  181/1948 Sb. o  organizaci  peněžnictví,   byla společenstvu přikázána přeměna v ústav
lidového peněžnictví pod názvem „Záložna – Kampelička v Sulislavi“

Po počáteční euforické snaze oživit zájem o spoření v obci nadšení rychle opadlo. O
pravidelnosti  zasedání  valné hromady či  volbě  jednotlivých orgánů  ústavu nelze hovořit.
Revizní zprávy jasně dokládají značný nedostatek v oblasti správné evidence a protokolárních
záznamů do příslušných knih. Z revizorova zápisu je cítit zřejmý nezájem zemědělců nechat
si od státu proplácet zemědělské produkty a raději si je ponechat pro vlastní potřebu. Velmi
nízké procento tvořily také poskytnuté zápůjčky, což je vysvětleno tím, že žadatelé nebyli
schopni doložit bezpečné záruky. Velké rezervy vykazovaly rovněž účetní záznamy. Přesto
došlo k určité nápravě a to především v oblasti administrativní.

Příznivý stav však netrval dlouhou dobu. V průběhu roku 1949 si starosta často stěžoval
na nedostatečnou činnost ústavu a upozorňoval na možný úpadek a likvidaci. Po poradě s
vedením spořitelny ve Stříbře se však záložna pokusila uvést situaci do pořádku. Na poslední
schůzi  představenstva,  28.  prosince  1949,  dokonce  došlo  k  vymezení  nového  obvodu
působnosti, kdy se v něm objevily nové obce. Patřily do něj Sulislav, Doubrava, Hněvnice,
Kbelany, Knije,  Popov, Radějovice,  Rochlov a Vlkýš.  Starosta uvedl,  že věří  tomu, že v
průběhu nadcházejícího  roku získá záložna nové členy,  čímž dojde ke zvýšení  aktivních
podílů a vkladů.

K likvidaci záložny došlo v roce 1952 na základě nařízení ministerstva financí dle § 14,
odst.  1  a 3,  zákona č.  84/1952 Sb.  o  organizaci  peněžnictví  tzv.  univerzální  sukcesí,  tj.
sloučením bez likvidace se státní spořitelnou Stříbro. Celý akt nabyl účinnosti 1. ledna 1953.
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II. Vývoj a d ějiny fondu 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 207).

III. Archivní charakteristika fondu

Revize  a  pořízení  seznamu archiválií,  respektive  jeho  rozdělení  dle  původců,  byly
provedeny 18. srpna 1999, resp. 2004, ve Státním okresním archivu v  Tachově. 

 Fond finančních ústavů v Sulislavi nebyl dělen dle původců, k tomuto došlo teprve při
inventarizaci fondu ve Státním okresním archivu v Tachově. Materiál byl rozčleněn do tří
skupin a seřazen chronologicky a tematicky. 
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Stanovy a jednací řád 1945 K 1

2 Protokol o valné hromadě 1946 K 2

3 Protokol představenstva 1947 – 1949 K 3

4 Protokol dozorčí rady 1948 – 1949 K 4

5 Evidenční kniha členů „Seznam členů“ 1946 – 1948 K 5

Spisový materiál

6 Zápis o ustavující valné hromadě, zápisy o řádných
valných hromadách, zvací oběžník 1945 – 1948 1

7 Slavnostní proslov sestavený pro starostu 
k vyhodnocení starého a k zahájení nového 
hospodářského roku 1948 1

8 Členské přihlášky 1946 – 1948 1

9 Majetkoprávní korespondence, restituce 1945 – 1950 1

10 Změna označení firmy 1948 1

11 Revizní zprávy a zápisy 1948 – 1949 1

Účetní materiál

12 Statistická, daňová a účetní korespondence 1946 – 1951 1

13 Zvláštní daň výdělková 1947 – 1948 1

14 Účetní závěrky a zprávy, bilanční přeheled 1945 – 1950 1
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Název fondu: Záložna – Kampelička Sulislav

Značka fondu: ZK Sulislav

Časový rozsah: 1945 – 1951

Počet evidenčních jednotek: 6 (5 knih, 1 kartón spisů)

Počet inventárních jednotek: 14

Rozsah bm: 0,12
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